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คํานํา 

 

 รายงานมูลนิธิดวงใจพ่อ ประจำปี 2562 ฉบับน้ี ได้จัดทำขึ้นเพ่ือบันทึกและรายงานการดำเนินงานใน
โครงการต่าง ๆ ตลอดปี 2562 ของมูลนิธิดวงใจพ่อ สำนักงานใหญ่ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และสาขา
จังหวัดแพร่ เพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ  

 โดยในปี 2562 มูลนิธิดวงใจพ่อ สำนักงานใหญ่ ยังคงดำเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งในด้านการศึกษา 
สงเคราะห์และพัฒนา ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ อย่างต่อเน่ืองจากท่ีผ่านมาตลอด 11 ปี ดังปรากฏใน
รายงานการดำเนินงานฉบับน้ี  พร้อมกับการดำเนินงานของมูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่ เข้าสู่ปีที่ 2  ซึ่ง
ได้มีการดำเนินกิจการต่าง ๆ เพ่ือผู้พิการในเขตภาคเหนือตอนบนอย่างเข้มข้น   

 ในปีน้ีทางมูลนิธิฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2562 แยกเป็น 2 เล่ม โดยเล่มที่อยู่ในมือท่านน้ี เป็น
รายงานการดำเนินงาน และอีกเล่มเป็นรายงานงบการเงิน รวมท้ังรายงานตรวจตราและควบคุมการดำเนิน
กิจการของมูลนิธิ ซึ่งได้จัดทำรวมกันไว้ในเอกสารรายงานงบการเงิน มูลนิธิดวงใจพ่อ ที่ส่งมาพร้อมกันน้ี  

หวังเป็นอย่างย่ิงว่า ท่านจะได้รู้จักและเข้าใจเป้าหมาย รวมถึงกิจการต่าง ๆ ของมูลนิธิดวงใจพ่ออย่าง
ดีย่ิงขึ้น จากรายงานในปีน้ี และหากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำขออภัยมา ณ โอกาสน้ีด้วย 

 

     คณะผู้จัดทำ 
      กุมภาพันธ์ 2563 
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ความเป็นมา 

มูลนิธิดวงใจพ่อ ได้รับการจดทะเบียนจัดต้ังขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551  

โดยดำเนินงานสานต่อเจตนารมย์ของศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ที่ได้เริ่มงาน
ด้านพัฒนาการศึกษาและสังคมกับพ่ีน้องกลุ่มชาติพันธ์ุ ในเขตแม่สรวย มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2533 และต่อมาได้
รวมถึงคนไทยพ้ืนราบในเขตอำเภอแม่สรวยด้วย  

โดยคณะกรรมการชุดแรกผู้ร่วมก่อต้ังมูลนิธิดวงใจพ่อ มีความเห็นร่วมกันที่ต้องการต่อเน่ืองงานด้าน
สงเคราะห์ และพัฒนาที่ ศู น ย์
คาทอลิกพระจิตเจ้าซึ่งเป็นองค์กร
ศาสนาได้ดำเนินงานมาก่อนหน้าน้ี  
โดยให้แยกภาพกิจการเหล่านี้ออก
จากกิจการของศูนย์คาทอลิกฯ ซึ่ง
จะดำเนินงานเฉพาะด้านศาสนา
ต่อเน่ืองต่อไปโดยตรง  

ทั้งน้ี เน่ืองจากเล็งเห็นว่า
ความชัดเจนในการก่อต้ังมูลนิธิ
ดวงใจพ่อเพ่ือดำเนินงานด้านสังคม
ส ง เค ร าะห์ แ ล ะ พั ฒ น าสั งค ม
โดยตรงน้ี จะส่งผลดีหลายประการ 
ทั้งในด้านการประสานงานกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นการเปิดพ้ืนที่ให้คนทุกชาติ ศาสนา ที่
อยากมาร่วมกันช่วยเหลือชาวบ้านได้มาร่วมกันอย่างอิสระ และในทางกลับกันยังเป็นการช่วยให้ชาวบ้านที่
เป็นคริสตชน ได้เข้าใจและแยกแยะระหว่างความเช่ือในการนับถือศาสนา กับความช่วยเหลือด้านสงเคราะห์
และพัฒนาอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และที่สำคัญยังเป็นการช่วยจัดระเบียบบุคลากรที่ทำงานด้านสงเคราะห์และ
พัฒนาของมูลนิธิ ให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการช่วยด้วยความรักเมตตาอย่างเห็นคุณค่าและศักด์ิศรี มากกว่าใช้
แต่ใจที่สงสาร หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง เป็นการปรับเปลี่ยนการพัฒนาจากระบบอุปถัมภ์ มาเป็นการสอนให้
พึ่งตนเองอย่างมีศักด์ิศรี อันเป็นเป้าหมายสำคัญในงานพัฒนาของมูลนิธิดวงใจพ่อ 

ด้วยเหตุน้ี มูลนิธิดวงใจพ่อจึงมีรูปแบบเป็นมูลนิธิที่มีรากในศาสนา คือศาสนาคริสต์ นิกาย
โรมันคาทอลิก โดยมีอุดมการณ์หรือหัวใจ อยู่ในคำสอนของพระเยซู องค์ศาสดา หรือกล่าวได้ว่า 
 บ่อเกิดทางเศรษฐกิจของมูลนิธิ มาจาก “ใจ” ของคนที่อยากทำบุญ 
 บ่อเกิดของบุคลากรของมูลนิธิ มาจาก “ใจ” ของคนที่อยากทำงาน อุทิศตัว 
 บ่อเกิดของงานของมูลนิธิ มาจาก “ความรกั” ที่อยู่ในคำสอนของพระเยซ ู
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 ดังน้ัน การเกิดขึ้นของมูลนิธิ จึงเป็น “ผล” ของศาสนาในการช่วยสร้างสังคมอย่างมั่นคงและย่ังยืน 
และพร้อมแสดงตัวตนอย่างเป็นทางการ เพ่ือร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาคน ให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ เพ่ือก่อให้เกิดครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น และสังคมที่มคีวามรักและสันติสุข 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการมูลนิธิดวงใจพ่อ ได้มีมติให้มลูนิธิดวงใจพ่อ ดำเนินงานสานต่อ
กิจการของศูนย์ยอแซฟบรรเทา จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายที่มีวัตถุประสงค์และแนวทางการทำงาน
ร่วมกัน โดยดำเนินกิจการด้านการดูแลช่วยเหลือผู้พิการในเขตภาคเหนือตอนบนมาอย่างต่อเน่ือง นับต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2538  จากน้ันจึงได้มีการดำเนินการขอจัดต้ังมูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่ และได้รับการจดทะเบียน
จัดต้ังอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560  

วัตถุประสงค์ 

1. ให้การอบรมด้านศีลธรรมและจริยธรรมเพ่ือการดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรม 
2. ส่งเสริมให้เกิดการเคารพและตระหนักถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกลุ่ม

คนต่าง ๆ อาทิ กลุ่มสตรี แม่ม่าย เด็กกำพร้า คนพิการ ผู้ต้องขัง และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
3. ส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และชุมชน 
4. ส่งเสริมและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นให้สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน ตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ให้ความรู้และความช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยแก่แม่บ้าน คนชราและผู้ติดเช้ือโรคติดต่อเรื้อรังและ

ต่อเน่ือง 
6. ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเช่ือ 
7. ทำการศึกษาวิจัยด้านสังคม เพ่ือแสวงหาความเข้าใจและแนวทางจัดการปัญหาสังคมอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
8. ดำเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอ่ืน ๆ เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
9. ไม่ดำเนินการเก่ียวข้องกับการเมือง 

 

 

        ความหมายตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิดวงใจพ่อ หมายถึง 
    “ความรักซึ่งได้ย่อยสลาย เกิดใหม่เป็นต้นกลา้ที่พร้อมจะเติบโต” 
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มูลนิธิดวงใจพ่อ สำนักงานใหญ่ 
ให้การศึกษาและความชว่ยเหลือ  

เพื่อพัฒนาคนให้สมบูรณพ์ร้อมท้ังร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ 

1. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิตเจ้า 

 “สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิตเจ้า”  ได้รับการอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้ต้ัง

เป็นสถานสงเคราะห์ภายใต้มูลนิธิดวงใจพ่ออย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ภายหลังจากได้
ดำเนินงานให้การสงเคราะห์และพัฒนาด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธ์ุในเขตอำเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย มาอย่างต่อเน่ืองนับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2533 

วัตถุประสงค์ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิตเจ้า 

1. รับอุปการะเด็กชายและหญิง อายุระหว่าง  5 – 18 ปี ที่พึงได้รับการสงเคราะห์ ในเขตอำเภอแม่สรวย 
และใกล้เคียง  

2. จัดให้เด็กในความอุปการะได้รับการดูแลตามมาตรฐานการให้บริการสวัสดิการสังคม เพ่ือพัฒนาให้เด็ก
มีความเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญา ได้แก่ 
1. บริการด้านการเลี้ยงดูทางกายภาพ โดยการจัดที่พัก อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และของใช้ที่จำเป็น

ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงสุขภาพอนามัยเป็นสำคัญ 
2. บริการด้านการรักษาพยาบาล และอนามัย ตรวจสุขภาพ ให้ภูมิคุ้มกันโรค ให้การรักษาพยาบาล

เบ้ืองต้น และการจัดส่งเข้ารับการรักษาพยาบาลในกรณีที่มีความรุนแรง 
3. บริการด้านการศึกษา ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ โดยการจัดการให้เด็กในสถานสงเคราะห์

ทั้งหมดเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานภายนอกสถานสงเคราะห์ แบบเช้าไปเย็นกลับ 
ต้ังแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ตามความเหมาะสม
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ตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะในการดำเนินชีวิต
ด้านต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ 

4. ให้การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ตามหลักความเช่ือของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 
5. บริการด้านสังคมสงเคราะห์ มีการสอบประวัติและการจัดทำประวัติเด็ก แก้ไขปัญหาพฤติกรรม

ของเด็ก ปัญหาด้านการปรับตัวเข้ากับบุคลอ่ืน ปัญหาจิตใจและอารมณ์ เป็นต้น 
3. เย่ียมบ้านเด็กในการอุปการะ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และทำความรู้จักครอบครัวของเด็ก อันจะทำให้

เข้าใจตัวตนของเด็กและช่วยส่งเสริมในการเติบโตของเด็กมากย่ิงขึ้น  

 ภายในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิตเจ้า  ประกอบด้วย 2 แผนก คือแผนกมัธยมและแผนกเด็ก
พิเศษ ซึ่งทั้ง 2 แผนกมีรายละเอียดของกิจกรรมและการอบรมแตกต่างกัน ดังน้ี 
 

แผนกมัธยม 

ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรวม 18 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 14 คน
แบ่งเป็นระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 5 คน  
   มัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 6 คน  
   มัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 7 คน 

โดยทั้งหมดเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ อำเภอเวียงป่าเป้า 

กิจกรรมภายในแผนกมัธยม 
กิจกรรมภายในสถานสงเคราะห์ มุ่งเน้นพัฒนาให้เด็กมีระเบียบวินัยในตนเองเพ่ือเตรียมตัวให้พร้อมใน

การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มศีักยภาพและคุณภาพ ทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ และสงัคม ซึ่งในปีการศึกษานี้ 
ทางสถานสงเคราะห์เด็กฯ ได้จัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายมากข้ึน พร้อมทั้งได้บูรณาการกิจกรรมร่วมกับ
แผนกเด็กพิเศษ เพ่ือมุ่งเน้นผลประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาทางด้านศักยภาพและคุณภาพของเด็กนักเรียน
อย่างครอบคลุมรอบด้าน โดยได้มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังน้ี 

 
1. กิจกรรมด้านการศึกษาพัฒนาสติปัญญา 
การศึกษายังคงเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิตของเด็กในสังคมปัจจุบัน การที่เด็กนักเรียนได้มีโอกาส

ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพดี และเป็นโรงเรียนในเครือร่วมศาสนาคริสต์คาทอลิก ที่
เป็นนิกายเดียวกัน ยังคงส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กและผู้จัดการอบรมดูแลที่จะจัดการอบรมให้ เพ่ือที่จะ
สามารถมุ่งสู่เป้าหมายในทิศทางเดียวกัน โดยมีคุณธรรม และจริยธรรม ตามหลักความเช่ือของศาสนา ดังน้ัน 
ทางสถานสงเคราะห์ ได้จัดส่งนักเรียนไปเรียนในโรงเรียนเอกชนในตัวเมืองเวียงป่าเป้า คือ โรงเรียนนุชนาถ
อนุสรณ์ 
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นอกเหนือจากช่วงเวลาที่เด็กไปโรงเรียน สถานสงเคราะห์ได้จัดตารางเวลาให้เด็กได้ทำการบ้าน 
ทบทวนบทเรียน ฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกทักษะการแสวงหาพรสวรรค์ของตนเอง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
เด็กนักเรียนได้มีโอกาสออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่ด้วยเช่นกัน 

 
ช่วงเวลาในการทำการบ้าน และทบทวนบทเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ฝึกการเรียนรูด้้วยตนเอง 
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ฝึกทักษะการแสวงหาพรสวรรค์ของตนเองผ่านทางกิจกรรม/ชมรมต่างๆ  
ได้แก่ ดนตรีคีย์บอร์ด กีต้าร ์ประดิษฐ์ ภาษาอังกฤษ 
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กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที ่
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2. กิจกรรมด้านศาสนาและจริยธรรม พัฒนาจิตวิญญาณ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศาสนา เป็นสิ่งที่ยึดเหน่ียวจิตใจของมนุษย์ให้คงไว้ซึ่งคุณงามความดี สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระ
จิตเจ้า จึงได้เน้นการอบรมคุณธรรมจริยธรรม บนพ้ืนฐานความเช่ือของศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก โดย
ในทุกวันมีการสวดภาวนา และในทุกสัปดาห์ได้มีการประกอบพิธีกรรมร่วมกันที่โบสถ์ รวมท้ังมีการภาวนาและ
อบรมศีลธรรมประจำวัน ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ  
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3. กิจกรรมงานบ้าน   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว เป็นพ้ืนฐานการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในสถานสงเคราะห์ฯ ดังน้ันการ

ช่วยกันดูแลรักษาสถานท่ี หรือการทำงานบ้านต่าง ๆ ร่วมกันของสมาชิกในบ้าน เป็นการเรียนรู้ที่สำคัญที่
นอกจากจะช่วยให้เด็กรู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อส่วนรวม มีน้ำใจและมีระเบียบวินัยแล้ว ยัง
ช่วยฝึกฝนทักษะชีวิตพ้ืนฐานให้แก่เด็กอีกด้วย  
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4. กิจกรรมนันทนาการและกีฬา 

 
สถานสงเคราะห์ฯ ให้ความสำคัญเก่ียวกับสุขภาวะองค์รวมของเด็ก นอกจากให้รับประทานอาหารท่ีมี

คุณค่าต่อร่างกาย ยังเน้นการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งมิใช่เพียงแต่กลุ่มของตนเท่าน้ัน แต่
ร่วมกับกลุ่มบุคคลอ่ืนที่มีสภาพร่างกายและจิตใจต่างกัน เพ่ือให้เด็กเรียนรู้จักเปิดโอกาสแก่ตนเอง และแก่กลุ่ม
บุคคลทุกเพศ ทุกวัย เพ่ือให้เป็นพ้ืนฐานในการรู้จักดูแลตนเองและช่วยเหลือผู้อ่ืนอย่างดีต่อไปในอนาคต 
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5. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 
 

 
 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีจิตอาสา เป็นสิ่งที่สถานสงเคราะห์ พยายามปลูกฝังให้เด็กได้เข้าใจ

ถึงการคิดถึงความต้องการของผู้อ่ืน ตามหลักศาสนาที่ว่า รักผู้อ่ืนเหมือนรักตนเอง โดยเริ่มจากภายในกลุ่มของ
ตนก่อน ผ่านทางกิจกรรมทำความสะอาดและพัฒนาสถานสงเคราะห์และมูลนิธิ สู่สังคมรอบข้างที่เป็นกลุ่ม
ใหญ่มากขึ้น เพ่ือการใช้ชีวิตร่วมในสังคมอย่างดี โดยมีความรัก ความสามัคคี ที่จะช่วยเหลือกันและกัน เพ่ือ
นำไปสู่สังคมที่มีความสุข 
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6. กิจกรรมอบรมพิเศษ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิต 

 
นอกเหนือจากการอบรมปกติตามตารางเวลาโดยเจ้าหน้าที่ประจำสถานสงเคราะห์เองแล้ว ในบาง

โอกาสยังได้เชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญจากภายนอกมาให้การอบรม และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก รวมท้ังเปิด
โอกาสพิเศษเพ่ือไปศึกษาดูวิถีชีวิตชุมชนนอกสถานสงเคราะห์ เพ่ือความหลากหลายในองค์ความรู้ เพ่ือที่จะ
สามารถเปิดมุมมองที่กว้างขึ้นให้แก่เด็กนักเรียนต่อการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน และการอยู่ร่วมกัน
ท่ามกลางความหลากหลายของสังคม เป็นต้น 
 
  7. กิจกรรมรู้รักวัฒนธรรม ประเพณี 
 

 
 

สถานสงเคราะห์ได้มองเห็นถึงความสำคัญวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เป็นพ้ืนฐานการเติบโตของ
บรรดาเด็กๆชนเผ่าที่มาอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ จึงมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามน้ีไว้ โดยได้จัดให้มีการแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าในวันอาทิตย์ที่ร่วมพิธีกรรมทางศาสนา และจัดการ
เรียนการสอนภาษาชนเผ่า โดยผู้มีความเช่ียวชาญ ทั้งน้ี เพ่ือการเติบโตที่มีคุณภาพบนรากฐานการรู้รัก
วัฒนธรรม ประเพณี ของตน 
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8. กิจกรรมเย่ียมบ้านเด็กนกัเรียน 

 สถานสงเคราะห์เห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว และเด็กนักเรียนจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์
ที่ดีต่อครอบครัวของตน ถึงแม้ในบางกรณีเด็กตกอยู่ในสภาวะเส่ียง ทางสถานสงเคราะห์จึงได้มีกิจกรรมไป
เย่ียมครอบครัวของเด็กนักเรียนในช่วงปิดเทอม เพ่ือเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเด็กนักเรียน 
ครอบครัว และสถานสงเคราะห์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. กิจกรรมพบปะคุณครูประจำช้ันในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา 

คุณครูประจำช้ันถือเป็นผู้ปกครองอีกท่านหน่ึงของนักเรียนใน
ระดับของช้ันของการศึกษาที่โรงเรียน การที่ผู้ปกครองแต่ละฝ่ายได้มี
โอกาสได้พบปะ พูดคุยถึงความเป็นอยู่ของนักเรียนที่โรงเรียนกับความ
เป็นอยู่ของนักเรียนที่สถานสงเคราะห์จึงเป็นส่วนสำคัญอีกเช่นกัน เพ่ือ
การช่วยเหลือเด็กในบางกรณี เช่น พฤติกรรมไม่สนใจเรียน ก้าวร้าว ไม่
เช่ือฟังคุณครู เป็นต้น ผู้ปกครองทางสถานสงเคราะห์จะได้สามารถอบรม
และแนะนำเด็กไปในหนทางที่ควรและเหมาะสมกับเด็กแต่ละคนได้  
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แผนกเด็กพิเศษ 

  กลุ่มเป้าหมายหลักอีกกลุ่มหน่ึงที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิตเจ้า ให้การอุปการะคือกลุ่มเด็ก
พิเศษ ผู้พิการทางร่างกาย โดยจัดให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับด้วยการเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติ ที่โรงเรียน
เซนต์มารีอา แม่สรวย ต้ังแต่ปีการศึกษา 2553 อย่างต่อเน่ืองเป็นต้นมา โดยปีการศึกษา 2562 สถาน
สงเคราะห์ฯ แผนกเด็กพิเศษ ได้ให้การอุปการะเด็ก จำนวน 9 คน 

 

อย่างไรก็ตาม ปี 2562 ได้มีการประเมินผลและปรับเปลี่ยนนโยบาย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อ
พัฒนาการของเด็กที่กำลังเติบโตเข้าสู่วัยรุ่น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สถานสงเคราะห์ฯ แผนกเด็ก
พิเศษ จึงได้ส่งนักเรียนหญิง 3 คน ให้ไปอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์
เชียงราย  ภายใต้มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย โดยทางสถานสงเคราะห์ฯ ได้ส่งเด็กทั้ง 3 คนไป
เรียนต่อที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่ 

กิจกรรมภายในแผนกเด็กพิเศษ 
 กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นภายในสถานสงเคราะห์ จะเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้ง 2 แผนก ทั้งน้ีเพ่ือ
ส่งเสริมให้เด็กเกิดการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญา แต่จะ
แตกต่างกันบ้างสำหรับแผนกเด็กพิเศษ ที่จะต้องเน้นพัฒนาการด้านร่างกาย โดยการทำกายภาพบำบัดเป็น
ประจำทุกวัน และมีการประเมินพัฒนาการอย่างสม่ำเสมอและต่อเน่ือง นอกจากน้ี ในด้านพัฒนาการด้านจิตใจ
อารมณ์ และสังคม ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่สถานสงเคราะห์ให้ความสำคัญอย่างมากโดยจะเน้นให้เด็กได้
เรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาวะทุกด้านของตนเองอย่างเป็นองค์รวม เพ่ือให้สามารถดูแลตัวเองได้ต่อไปในอนาคต 
 
1. กิจกรรมด้านการศึกษา พัฒนาสติปัญญา 

นอกเหนือจากเวลาเรียนรู้ที่โรงเรียนและทบทวนบทเรียนแล้ว ทางสถานสงเคราะห์ยังได้จัดการเรียนรู้
เพ่ิมเติมให้เด็กในรูปแบบชมรมต่าง ๆ ตามความสนใจ ชมรมภาษาอังกฤษ ชมรมงานประดิษฐ์ ชมรมดนตรี 
ได้แก่คีย์บอร์ดและกีตาร์ เป็นต้น 
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2. กิจกรรมด้านศาสนาและจริยธรรม พัฒนาจิตวิญญาณ 

            
          

การปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และมีศาสนาเป็นหลักยึดเหน่ียวด้านจิตใจ เป็นสิ่งสำคัญที่
สถานสงเคราะห์เน้นในการอบรมและจัดกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ทั้งโดยการเรียนคำสอน การภาวนา การทำ
สมาธิ และการร่วมพิธีกรรมทางคริสต์ศาสนาในโอกาสต่างๆ 
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3. กิจกรรมกายภาพบำบัด เพื่อพัฒนาการของร่างกาย   
    

    

    
 

กิจกรรมกายภาพบำบัด เป็นกิจวัตรประจำวันในแผนกเด็กพิเศษ ที่นอกจากจะมีนักกายภาพบำบัดมา
ช่วยดูแลพร้อมทั้งสอนวิธีการบำบัดน้องๆให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเพ่ือคอยช่วยทำกายภาพให้เด็กๆเป็นประจำ
แล้ว ยังเน้นให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติเพ่ือให้สามารถปฏิบัติเองได้เมื่ออยู่ที่บ้านด้วย โดยจะมีการบันทึก
พัฒนาการอย่างต่อเน่ืองและมีการประเมินจากนักกายภาพเป็นระยะ 
 
4. กิจกรรมนันทนาการและกีฬา 
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เพ่ือสุขภาวะองค์รวมของเด็ก ทางสถานสงเคราะห์ได้ให้ความสำคัญกับการผ่อนคลายทั้งร่างกาย 
จิตใจและอารมณ์ โดยเน้นกิจกรรมนันทนาการและกีฬาอย่างสอดคล้องในกิจวัตรประจำวัน 
 
 
5. กิจกรรมทัศนศึกษา 

        

     
                                        

เป็นประจำทุกปีก่อนปิดภาคการศึกษา ทางสถานสงเคราะห์จะจัดให้เด็กภายในสถานสงเคราะห์ได้มี
กิจกรรมไปทัศนศึกษาร่วมกัน ได้เปิดโลกศึกษาประวัติรวมท้ังสัมผัสเก่ียวกับเมืองญี่ปุ่นที่ถูกจำลองบรรยากาศ
ความเป็นญี่ปุ่นไว้ในประเทศไทยที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 และไปร่วมรับชม
การแข่งขันฟุตบอลจากสนามจริงระหว่างทีมเชียงรายยูไนเต็ดกับทีมสุโขทัย ที่สนามสิงห์สเตเดียม เมื่อวันที่ 17 
สิงหาคม 2562  
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6. กิจกรรมอบรมพิเศษ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิต 
 

 
     

 

นอกเหนือจากการอบรมเด็กด้านต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันปกติที่อยู่ร่วมกันเหมือนสมาชิกในครอบครัว
เดียวกันแล้ว เด็กๆ ยังมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ กับพ่ีๆ แผนกมัธยม และวิทยากรที่มาให้ความรู้ ในการใช้
ชีวิตอยู่ร่วมกันโดยผ่านกิจกรรมหลากหลาย เช่น การร่วมกันตอบปัญหา การนำใบไม้มาตัดแปะเป็นรูปภาพ 
การเล่นกีฬาสี เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ จะได้ร่วมมือกัน พ่ึงพาอาศัยกันและ รู้จักแบ่งปันความรักให้
อภัยซึ่งกันและกันด้วยความเมตตา  

 

2. โครงการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน 

 นอกเหนือจากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิตเจ้า แม่สรวย ที่กล่าวมาแล้ว ในปีการศึกษา 2562
มูลนิธิดวงใจพ่อยังมีบ้านพักอีก 2 แห่ง ที่มีเป้าหมายเดียวกัน ในการให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เพ่ือ
พัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ  ได้แก่ 

 2.1  บ้านพักนักบุญโกราโด หมู่บ้านเหมืองลึก อำเภอแม่ลาว 

 2.2  บ้านพักอัสสัมชัญ หมู่บ้านห้วยน้ำเย็น อำเภอแม่สรวย 
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2.1  บ้านพกันักบุญโกราโด อำเภอแม่ลาว (ระดบัอาชีวศึกษา) 

เปิดสำหรับเยาวชนที่ต้องการศึกษาต่อเน่ืองในระดับสูงขึ้น ทั้งในระดับอาชีวศึกษา  หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ได้รับการศึกษา อบรม พร้อมกับเรียนรู้การทำงานในโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ 
เพ่ือพัฒนาให้เป็นเยาวชนท่ีมีความรู้ คู่คุณธรรม และมีความเป็นผู้นำที่มีจิตอาสาในการพัฒนาท้องถิ่นและ
สังคมในอนาคต 

ในปีการศึกษา 2562 มีเยาวชน ที่กำลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษา รวม 12 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 7 
คน ทั้งหมดศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก เชียงราย แบ่งเป็นระดับช้ัน  

  ปวช ปีที่ 1    จำนวน    4  คน  
  ปวช ปีที่ 2     จำนวน    6  คน 
  ปวช ปีที่ 3    จำนวน   2 คน 

 

กิจกรรมของเยาวชนในบ้านพัก  
 

กิจวัตรภายในบ้านพัก มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษา มีวินัยและเติบโต ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม 
สติปัญญา และเน้นความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือการเรียนรู้
อย่างบูรณาการและเติบโตในทุกมิติของชีวิต ดังน้ี 
 

  

กิจกรรมด้านการศึกษา พัฒนาสติปัญญา 
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                   เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

 
                                               อบรมฟ้ืนฟูจิตใจประจำป ี

 

กิจกรรมด้านศาสนาและจริยธรรม พัฒนาจติวิญญาณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมช่วยเหลือโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิ ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีจิตอาสา 
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2.2  บ้านพกัอัสสัมชัญ หมู่บ้านห้วยน้ำเย็น ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย (ระดับประถมศึกษา) 

 ให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอบรมในท้องถิ่น ใกล้บ้าน หย่ังรากในชุมชน  โดยเน้น
เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาในหมู่านห่างไกล 

ในปีการศึกษา 2562 บ้านพักรับนักเรียนจากหมู่บ้านห่างไกลในเขตตำบลวาวี เพ่ือเข้ารับการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวนท้ังสิ้น 23 คน เป็นชาย 16 คน และหญิง 7 คน  โดยทั้งหมดเข้าเรียนที่
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น ตำบลวาวี  อำเภอแม่สรวย   

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากการให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานควบคู่กับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมอันเป็นแนวทางหลักแล้ว 
ภายในบ้านพักยังมีการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ อีกหลากหลาย เพ่ือการเรียนรู้ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน รวมถึงทักษะชีวิตต่าง ๆ  โดยมีทีมงานผู้รับผิดชอบหลักประจำบ้านพัก 3 คน และอาสาสมัคร
ที่ไปช่วยการอบรมด้านต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง   
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3. โครงการรถรับส่งนักเรียน 

 ส่งเสริมโอกาสในการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในท้องถิ่น ให้มีโอกาสเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว เพ่ิมความสามารถในการเรียนรู้อย่างสดใสและสม่ำเสมอ และได้อยู่ใกล้ชิดครอบครัว 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาเด็กนักเรียนขาดเรียน ไปโรงเรียนสาย และเหน็ดเหน่ือยจากการ
เดินทางจนส่งผลต่อการเรียนรู้ ตลอดจนถึงการที่พ่อแม่ต้องส่งลูกไปพักอยู่ประจำที่วัดหรือหอพักต่าง ๆ 
ห่างไกลท้องถิ่น เพ่ือให้ลูกได้มีโอกาสในการศึกษา อันเป็นสถานการณ์ในพ้ืนที่อำเภอแม่สรวยเมื่อราว 20 ปี
ก่อน มูลนิธิดวงใจพ่อจึงได้เริ่มต้นโครงการรถรับส่งนักเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว และได้ดำเนินการให้การ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนในท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง นับต้ังแต่เริ่มก่อต้ังมูลนิธิจนถึงปัจจุบัน   
 โดยในปีการศึกษา 2562  ทางมูลนิธิได้ให้การสนับสนุนจัดให้มีรถรับส่งนักเรียนสำหรับหมู่บ้านต่างๆ 
ในเขตอำเภอแม่สรวยต่อเน่ือง จำนวน 10 หมู่บ้าน มีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 287 คน ดังน้ี 

1. หมู่บ้านห้วยขี้เหล็กใหม่  ตำบลวาวี    
รับส่งนักเรียนจำนวน 46 คน เพ่ือไปเรียนระดับมัธยมต้นที่โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว  
และระดับประถมท่ีโรงเรียนบ้านห้วยมะซาง 

2. หมู่บ้านห้วยน้ำอุ่น  ตำบลวาวี 
รับส่งนักเรียนไปเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมต้นที่โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จำนวน 38 คน 

3. หมู่บ้านห้วยธาตุ  ตำบลวาวี 
รับส่งนักเรียนไปเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมต้นที่โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จำนวน 46 คน 

4. หมู่บ้านปางซาง  ตำบลวาวี 
รับส่งนักเรียนไปเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมต้นที่โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จำนวน 31 คน 

5. หมู่บ้านย่านำ  ตำบลวาวี 
รับส่งนักเรียนไปเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมต้นที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น จำนวน 43 คน 

6. หมู่บ้านแสนเจริญใหม่  ตำบลวาวี   
รับส่งนักเรียนจำนวน 30 คน  เพ่ือไปเรียนระดับมัธยมต้นที่โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  
และระดับประถมท่ีโรงเรียนสันกลางราษฎร์พัฒนา แม่สรวย 

7. หมู่บ้านห้วยนากาด  ตำบลวาวี   
รับส่งนักเรียนจำนวน 15 คน  เพ่ือไปเรียนระดับประถมท่ีโรงเรียนบ้านโป่งกลางน้ำ   

8. หมู่บ้านห้วยมะแกง  ตำบลป่าแดด 
รับส่งนักเรียนไปเรียนระดับมัธยมต้นที่โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง จำนวน 8 คน 

9. หมู่บ้านก่ิวจำปี  ตำบลป่าแดด  
รับส่งนักเรียนไปเรียนระดับมัธยมต้นที่โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง จำนวน 9 คน 

10. หมู่บ้านแม่ตาช้าง  ตำบลป่าแดด 
รับส่งนักเรียนไปเรียนระดับประถมท่ีโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ จำนวน 21 คน 
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4. โครงการพัฒนาชีวิตสตรีและเด็กพิการ 

งานด้านเด็กพิการ  

 นอกเหนือจากการให้การดูแลเด็กพิการท่ีอยู่ภายในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิตเจ้า ในปี
การศึกษา 2562 ดังที่รายงานไปข้างต้นแล้ว ทางมูลนิธิยังให้ความดูแลช่วยเหลือเด็กพิการใน 3 กลุ่ม ดังน้ี 

 
1. ศิษย์เก่าที่ส่งไปศึกษาต่อที่อ่ืน  

ภายหลังที่เด็กจบการศึกษาระดับประถมหรือมัธยมต้นจากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิตเจ้า 
หรือได้รับการพิจารณาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและพัฒนาการของเด็กในแต่ละกรณี ทางมูลนิธิจะติดต่อ
และส่งเด็กต่อไปยังศูนย์หรือโรงเรียนที่เหมาะสม เพ่ือที่เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและ
สติปัญญาต่อไป โดยในปัจจุบันได้ส่งเด็กนักเรียนไปอาศัยและเรียนต่อในศูนย์และโรงเรียนต่อไปน้ี  
 

1) นายนัฐพงษ์ เชอกอง หลังจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ไป
อาศัยและศึกษาต่อด้านวิชาชีพที่ศูนย์ฝึกอาชีพอาชีพคนพิการหยาด
ฝน จังหวัดเชียงใหม ่

 

 

2) น.ส. อาทิตยา แลเชอ หลังจบช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ไปอาศัยอยู่
ที่ศูนย์ยอแซฟบรรเทาและศึกษาต่อโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา จ.แพร่ 

 

3) น.ส.สุวรรณา หมื่อแล, น.ส.อาภา มื่อแล และด.ญ.แฮน 
ชัยคำ ซึ่งในภาคเรียนที่ 2 ที่ผ่านมา สถานสงเคราะห์เด็ก
บ้านพักพระจิตเจ้าได้ส่งนักเรียนทั้ง 3 คนไปอยู่ในความ
ดูแลของสถานสงเคราะห์คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์
เชียงราย  ภายใต้มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศ
ไทย ปัจจุบันทั้ง 3 กำลังศึกษาต่อที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ 
จังหวัดเชียงใหม่  
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2. เด็กและเยาวชนจากชุมชนในความดูแลของมูลนิธิที่ไปศึกษาต่อตามโรงเรียนเฉพาะทางด้าน
ความพิการ 

เน่ืองจากเด็กและเยาวชนในชุมชนบางส่วนมีความพิการท่ีแตกต่างกันไปเช่นหูหนวกเป็นใบ้ บกพร่อง
ทางสติปัญญา และออทิสติก เป็นต้น ซึ่งเด็กเหล่าน้ีสามารถมีพัฒนาการได้ตามความสามารถเมื่อได้รับ
การศึกษาในโรงเรียนเฉพาะทาง ทางมูลนิธิจึงได้ให้ความช่วยเหลือ ติดตามเย่ียมเยียน ให้กำลังใจพร้อมแนะนำ
และประสานให้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนสำหรับผู้พิการเฉพาะทางตามลักษณะความบกพร่องในเขตพ้ืนที่ 
และติดตามเย่ียมเยียนและประเมินพัฒนาการเป็นระยะ ดังน้ี 

2.1. เด็กและเยาวชนที่บกพร่องทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ จำนวน 3 คน ซึ่งได้ส่งเข้ารับการศึกษา 
ที่โรงเรียนปัญญานุกูล เชียงราย 

2.2. เด็กและเยาวชนท่ีบกพร่องทางการได้ยิน หูหนวกและเป็นใบ้ จำนวน 1 คน ปัจจุบันกำลังรับ
การศึกษาที่โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

3. เด็กและเยาวชนผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน  

เน่ืองจากเด็กเยาวชนและผู้ป่วยบางส่วนในชุมชนมีความพิการด้านร่างกาย ที่ทำให้ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้หรือช่วยเหลือตัวเองได้เพียงเล็กน้อย ทางมูลนิธิจึงได้ให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจทาง
ครอบครัว มีการทำกายภาพบำบัดให้เหมาะสม พร้อมทั้งมี
แผนการติดตามประเมินสุขภาพเด็กและผู้ป่วยโดยทีมงาน 
ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ โค ร งก า รแ ล ะ นั ก
กายภาพบำบัดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยเด็กและ
ผู้ป่วยในความดูแลของมูลนิธิในกลุ่มน้ี ปัจจุบันมีทั้งหมด 5 
คน นอกจากน้ียังมีเยาวชนผู้บกพร่องด้านสติปัญญาที่
อาศัยอยู่กับครอบครัวยากจนในชุมชน อีก 1 คนที่ทาง
มูลนิธิให้ความดูแลช่วยเหลือเป็นระยะ 
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งานด้านสตร ี

ในปี 2562 ทีผ่า่นมา ทางโครงการได้ให้ความช่วยเหลือสำหรับสตรีจากหมู่บ้านห่างไกล ให้มาพักรอ
คลอดภายในมูลนิธิ จำนวน 1 คน  

 

 5. กิจกรรมพิเศษ : ค่ายอบรมเด็กและเยาวชนชว่งปิดภาคเรยีน 

 ในช่วงปิดเทอม มูลนิธิดวงใจพ่อได้จัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนจากหมู่บ้าน
ต่าง ๆ 29 หมู่บ้านในเขตแม่สรวย เพ่ือให้ได้เรียนรู้เน้ือหาและบรรยากาศแห่งความรักช่วยเหลือกัน สามารถ
นำไปแบ่งปันกับครอบครัวและคนรอบข้างของตนต่อไป  โดยในปี 2562 น้ี ได้จัดการอบรมเป็นรูปแบบค่าย
กิจกรรม 2 ค่าย สำหรับนักเรียน 2 ระดับ  ดังน้ี 

1. ค่ายกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 29 มีนาคม 
2562  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 94 คน 
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2. ค่ายกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3   จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 เมษายน     

มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 88 คน 
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7. โครงการร่วมกับมูลนิธิซิสเตอร์คามิลเลียนอนุสรณ์ 

 เพ่ือขับเคลื่อนให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้อยู่กับเช้ือในความดูแล มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง   
ทั้งด้านร่างกาย จิต ปัญญา สังคม และส่งเสริมให้ทุกคนมีขีดความสามารถท่ีจะมีสุขภาวะที่ดี   

 มูลนิธิดวงใจพ่อ ได้ร่วมกับมูลนิธิซิสเตอร์คามิลเลียนอนุสรณ์ แม่สรวย ในโครงการบ้านพระจิตองค์
บรรเทา ภายใต้ศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า เพ่ือดำเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้อยู่กับเช้ือในเขต
อำเภอแม่สรวย อย่างต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังน้ี 

1. เพ่ือให้กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้อยู่กับเช้ือ  ในความดูแลได้รับ
การรักษาพยาบาลท่ีดี เอ้ือต่อการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

2. เพ่ือให้กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้อยู่กับเช้ือ  ในความดูแลมี
โอกาสและเข้าถึ งส วัส ดิการต่ างๆ  ที่ จำเป็น ใน ด้านการ
รักษาพยาบาล 

3. เพ่ือให้กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้อยู่กับเช้ือ  ในความดูแลมี
โอกาสฟ้ืนฟูสมรรถภาพของร่างกาย 

   ช่วงที่ผ่านมา มีกลุ่มเป้าหมายในความดูแล ในเขตอำเภอแม่สรวย  
ประมาณ 200 คน ประกอบด้วย 

1. กลุ่มผูสู้งอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป 
2. ผู้พิการทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา  อายุ 10 ปีขึ้นไป 
3. ผู้อยู่กับเช้ือ อายุ 40 ปีขึ้นไป โดยมีศูนย์กลางพบปะที่ หมู่บ้านห้วยน้ำเย็น    

โดยกิจวัตรในการออกเยี่ยมเยียนดูแลกลุ่มเป้าหมาย จะมีหมู่คณะของซิสเตอร์ (นักบวชหญิงในศาสนา
คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก)  สลับกันไปดูแลตามบ้าน ในเขตต่างๆ หมุนเวียนกันในแต่ละสัปดาห์ โดยจะ
เดินทางออกเย่ียมทุกวัน ช่วงเช้าเวลา 8.30 – 12.00 น. และช่วงบ่าย 13.30 – 17.00 น. เพ่ือไปให้การแนะนำ
การดูแลสุขภาพและให้กำลังใจ  ทำความสะอาดบ้านและที่อยู่อาศัย รวมถึงดูแลทำความสะอาดร่างกาย ได้แก่ 
ตัดเล็บ ตัดผม โกนหนวด อาบน้ำบนเตียง  นอกจากน้ียังให้การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นแล้วแต่กรณี โดยการทำ
แผลต่างๆ เช่น แผลจากการแพ้สารเคมี (ยาฆ่าแมลง)  แผลจากการผ่าตัดมะเร็ง แผลจากการผ่าตัดเบาหวาน 
แผลกดทับ หรือแผลจากการประสบอุบัติเหตุ และในบางกรณี ยังให้ความช่วยเหลือเพ่ือพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง เช่น สอนหนังสือ เป็นต้น   
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